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سرویس خبری/ داود کشاورز: کامیون داران 
شهرستان کازرون طی تجمعی مسالمت آمیز در 
سندیکای کامیون داران خواستار حقوق و مسائل 

مشکالت خود شدند.
فرمانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  مرادی 
در  جلسه ای  طی  گفت:  کازرون  شهرستان 
حضور  با  کامیون داران  مشکالت  شهرستان 

نمایندگان آنها در شهرستان برگزار شد.
 7 الی   6 دارای  کازرون  شهرستان  افزود:  وی 
هزار کامیون است که با در نظر گرفتن پانصد 
جوابگوی  بیمه ای  مشکالت  و  الستیک  حلقه 
این قشر زحمتکش نیست که با استان و واحد 

طریق  از  و  هستیم  پیگیری  حال  در  حمل ونقل 
نوبت  و  بارگیری  بوشهر جهت  استان  گمرک 

رانندگان در حال پیگیری هستیم.
کامیون داران  نماینده  ندایی  جالل  ادامه  در 
شهرستان کازرون گفت: امروز مشکل رانندگان 
تأمین  بیمه  بلکه  نیست،  الستیک  مشکل  فقط 
اجتماعی، دستمزد بازنشستگی و قانون حمایت 
از رانندگان خانواده آنها است که سالیان متمادی 
است که پیگیری نشده است، رانندگان از قشر 
اقتصادی  مشکالت  و  هستند  جامعه  زحمتکش 

و... دارند.
وی افزود: امروز هزینه تعمیر کامیون سرسام آور 

گذشته  سالیان  که  مهر  مسکن  مشکل  و  است 
جوابگو  هیچ کس  امروز  و  پرداخت  شده  پول 
نیست و ما از مسئولین تقاضا داریم هر چه در 

شهرستان قابل حل باشد پیگیری شود.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
گرامیداشت  مناسبت  به  کازرون  شهرداری 
از  ایمنی  و  آتش نشانی  روز  مهرماه   ۷ روز 
آتش نشانی  سازمان  بلندمدت  استراتژی  برنامه 
به صورت  کازرون  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 

نمادین رونمایی شد.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
اینکه  بابیان  مراسم،  این  در  کازرون  شهرداری 
سازمان  حرکت  مسیر  ده ساله،  برنامه  این  در 
برنامه  این  اظهار کرد:  شده،  ترسیم  با جزئیات 
که  را  اهدافی  راه  نقشه  یک  به مثابه  می تواند 
بخش های  در  آینده  سال  ده  تا  باید  سازمان 
تبیین  کند،  محقق  خود  کاری  حوزه  مختلف 

نماید.
آموزش های  اشاعه  و  تقویت  مهدی صادق زاده 
فعالیت های  رأس  در  را  تخصصی  و  عمومی 
عنوان کرد  سازمان آتش نشانی کازرون  امسال 
اقدام  مهم ترین  حقیقت  در  آموزش  افزود:  و 
می شود،  محسوب  ایمنی  بحث  در  پیشگیرانه 

بنابراین دارای اهمیتی مضاعف است.
وی ابراز امیدواری کرد که سازمان آتش نشانی 
دوره  و  سمینار   9 سال  پایان  تا  بتواند  کازرون 

آموزشی عمومی و تخصصی برگزار نماید.
لزوم چاره اندیشی برای نقاط آسیب پذیر شهر

به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  کازرون  شهردار 
آمادگی  کسب  لزوم  کشور،  بودن  حادثه خیز 

و  شد  یادآور  را  حوادث  با  مقابله  برای  الزم 
اقدامات  انجام  با  الزم  آمادگی  کسب  گفت: 
روانی  و  جسمی  تقویت  و  آموزش  پیشگیرانه، 

کارکنان امدادی میسر می شود.
حال  در  کازرون  شهر  اینکه  بابیان  باقری  علی 
دارد،  شهری  فرسوده  بافت  هکتار   250 حاضر 
دسترسی  راه  شهری  معابر  برخی  کرد:  اذعان 
هم  کازرون  بازار  همچنین  ندارد،  مناسبی 
ضروری  بنابراین  است،  آسیب پذیر  بسیار 
احتمالی  حوادث  زمان  برای  هم اکنون  از  است 

چاره اندیشی کنیم.
وی اهمیت به ورزش و حفظ آمادگی جسمانی 
را برای آتش نشانان مورد تأکید قرارداد و افزود: 
تقویت قوای روحی نیز در عملکرد آتش نشانان 
بسیار مؤثر است که در این راه هم آتش نشانان 
فراهم  با  باید  مدیران  هم  و  کنند  تالش  باید 
روحیه  تقویت  به  بهتر،  رفاهی  امکانات  کردن 
آنها کمک کنند؛ اگرچه شاید در این بخش به 
دلیل مشکالت اقتصادی کشور و شهر نتوانسته 

باشیم شرایط مطلوبی را فراهم کنیم.
سازمان  درگذشته  کازرون  شهردار  گفته  به 
آتش نشانی به دید سنتی نگاه می شد، اما از سال 
امروز  و  کلید خورد  سازمان  این  در  تحول   88
این سازمان در سطح استان و چه بسا باالتر حرف 

برای گفتن دارد.
میسر  فرهنگی  باکار  ایمنی  فرهنگ  تبیین 

می شود
کازرون،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  ادامه،  در 
هدف از نام گذاری روز ملی ایمنی و آتش نشانی 
را تبیین ایمنی به عنوان یک فرهنگ در کشور 
عنوان کرد و افزود: بدیهی است فرهنگ سازی 

با انجام کار فرهنگی میسر خواهد شد.
رضا آذین فر بابیان اینکه خوشبختانه مدیرعامل 
تا  و  داشته  خوبی  تالش  زمینه  این  در  سازمان 
نزدیک  مقصود  به سرمنزل  را  ما  زیادی  حدود 
سازمان  فرهنگی  فعالیت  اخیرًا  گفت:  کرده، 
نسبت به گذشته کمرنگ شده که امیدواریم این 
بحث به صورت جدی تر و مصرانه پیگیری شود.
آتش نشانی  سازمان  رئیس  از  همچنین  وی 
خواست تا تدبیری اندیشیده شود که جو دوستی 

و همدلی در سازمان به حداعال برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه مجلس از 
کاهش قیمت ها حمایت می کند، گفت: تصویب نهایی لوایح مرتبط با 

FATF در کاهش قیمت دالر تأثیرگذار است.
احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
درباره کاهش قیمت دالر گفت: نرخ ارز بر اساس مؤلفه های اقتصادی 
سوداگران  فضاسازی های  و  سیاسی  اخبار  که  هرچند  می شود  تعیین 

اقتصادی بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید پذیرفت 
و  بود  افزایش یافته  کاذب  فوق العاده  اخیر  هفته های  در  دالر  قیمت 
برای  مردم  ورود  عدم  بر  مبنی  کارشناسان  هشدار  علی رغم  متأسفانه 
خرید دالر با نرخ باال، برخی ها در بازی سوداگران اقتصادی شرکت 

کردند.
نقش رفع مشکالت بازار ثانویه ارز در کاهش قیمت دالر

اسالمی تصریح  انار و رفسنجان در مجلس دهم شورای  نماینده مردم 
از  بازار  در  قیمت ها  تعدیل  به  ارز،  ثانویه  بازار  مشکالت  رفع  کرد: 
منتهی می شود و پیش بینی می شود ریزش قیمت دالر و سکه طال در 

بازار ادامه دار شود.
تأثیر مثبت همکاری بانک های اروپایی با بانک های ایرانی در کاهش 

قیمت دالر
خبرگزاری  خبرنگار  با  خود  گفت وگوی  ادامه  در  محمدی  انارکی 

خانه ملت بابیان اینکه بازار بر اساس منطق اقتصادی حرکت می کند، 
افزود: به مردم توصیه می شود در مسائل اقتصادی رویکرد میان مدت 
و بلندمدت داشته باشند چراکه ممکن است در کوتاه مدت سوداگران 

بازارها را به نفع خود با التهاب روبه رو کنند.
وی افزود: تعامل و همکاری بانک های اروپایی با بانک های ایرانی نیز 

بیانگر عالمت مثبت دیگری برای تعدیل قیمت ها در بازار ارز است.
مجلس  اینکه  بابیان  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از کاهش قیمت ها حمایت می کند، یادآور شد: تصویب نهایی لوایح 

مرتبط با FATF در کاهش قیمت دالر تأثیرگذار است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، 
از احتمال سقوط آزاد نرخ ها در بازارهای طال، خودرو و مسکن خبر 

داد.
درباره  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زارع  رحیم 
بارها اعالم  شده قیمت دالر  کاهش قیمت دالر گفت: همان طور که 
در ماه های گذشته به صورت کاذب افزایش یافته بنابراین طبیعی است 

قیمت ها در بلندمدت بر اساس منطق اقتصادی تعدیل شود.  
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: درهرصورت ارائه به موقع ارز شرکت های صادراتی به سامانه 
نیما در ماه های آتی باعث می شود سوداگران نتوانند به سودهای نجومی 
نیما  به سامانه  ارز صادرکنندگان  ارائه  باید روند  بنابراین  یابند  دست 

رصد شود.
بخش  به سوی  سرمایه  بازار  طریق  از  جامعه  در  سرگردان  نقدینگی 

تولید هدایت شود
افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس  خرمبید  و  بوانات  آباده،  مردم  نماینده 
بدیهی است بازارهای اقتصادی با هم در ارتباط هستند؛ بنابراین کاهش 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  مسکن  و  خودرو  طال،  بازارهای  ارز،  قیمت 
بازارها وجود دارد، در  این  نرخ ها در  احتمال سقوط آزاد  می دهند و 
نقدینگی سرگردان در  از  برنامه ریزی مناسب می توان بخشی  صورت 

جامعه را از طریق بازار سرمایه به سوی بخش تولید هدایت کرد.    
زارع در ادامه تصریح کرد: ریزش قیمت کاذب در بازارهای مختلف 
باید انجام شود چراکه گرانی ها باعث فشار اقتصادی به مردم می شود 

که  می شود  منجر  اقتصادی  سوداگران  ثروت  افزایش  به  تنها  و 
غیرقابل قبول است.

کدام عوامل ثبات را به بازار ارز بازمی گرداند؟
زارع ادامه داد: گسترش عمق بازار ثانویه ارز، جلوگیری از فضاسازی 
شدن  عملیاتی  اقتصادی،  مولد  بخش های  از  حمایت  سوداگران، 
ایرانی  بانک های  با  اروپایی  بانک های  همکاری  و  پولی  پیمان های 

باعث می شود ثبات به بازار ارز بازگردد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، 
یادآور شد: بازگشت ثبات به بازار ارز یکی از الزمه های تسهیل امور 

اقتصادی است و مانع از افزایش قیمت کاذب می شود.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
داریوش  کازرون  شهرستان 
به  شهرستان  فرماندار  دهقان 
همراه الوانی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی کازرون با ایمانیه مشاور 
و  دیدار  درمان  و  بهداشت  وزیر 

گفت وگو کردند.
از مهم ترین اولویت های فرماندار 
ارتقای  دیدار  این  طی  شهرستان 
از  شهرستان  مردم  رضایت مندی 

این  در  که  بود  سالمت  خدمات 
راستا به بیان چالش ها و نیازهای 
شهرستان  این  سالمت  بخش 
)ع(  علی  امام  بیمارستان  به ویژه 

پرداخته شد.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
تداوم  راستای  در  کازرون 
شهرداری  عمرانی  سیاست های 
زیباسازی  به منظور  و  کازرون 
موزاییک  اجرای  شهری  منظر 
در  کوهنورد  بلوار  وسط  فرش 
که  گرفت  قرار  کار  دستور 

هم اکنون در حال انجام است.
همچنین شهرداری کازرون جهت 
و  روشنایی  تأمین  و  زیباسازی 
حفظ، سالمت و امنیت شهروندان 
نصب  و  خرید  به  اقدام  شب  در 
متری   ۶ چراغ  عدد   ۱۷ تعداد 
بلوار  این  در  الک پشتی  نوع  از 

نموده است.
به ذکر است که شهرداری  الزم 

فرسودگی  به  توجه  با  کازرون 
چند  کوهنورد  خیابان  آسفالت 
و  روکش  به  اقدام  پیش  مدت 

آسفالت خیابان کوهنورد کرد.
پروژه ها  این  انجام  از  هدف 
به توسعه شهری و جلب  رسیدن 

رضایت شهروندان عزیز است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اسکان  درخواست  گفت:  فارس 
دانشجویان  برای  خوابگاه  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خانم 
پذیرفته  مشکل  بدون  کازرون 

می شود.
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
محمدکاظم  کازرون،  از  آنا 
از  بازدید  در  پیش قدم  کاوه 
نحوه ثبت نام دانشجویان دانشگاه 
از  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد 
خرسندی  ابراز  ثبت نام  فرآیند 
کرد و گفت: امسال باوجود کم 
بودن دانشجو در کشور به لطف 
خداوند در واحد کازرون استقبال 
ثبت نام شدگان  خوبی شد و آمار 

امیدوارکننده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شیراز تصریح کرد: دانشگاه آزاد 
داشتن  با  کازرون  واحد  اسالمی 
هیئت علمی  کادر  و  امکانات 

مجرب و با داشتن ۳۳ سال تجربه 
شاهد  امروز  صادقانه،  خدمت 
حضور جمع زیادی از دانشجویان 
رشته های  در  ثبت نام  متقاضی 
جوانان  و  است  همراه  مختلف 
برای  خانواده ها  همراه  به  مشتاق 
مراجعه  ثبت نام  مدارک  تکمیل 
با سرعت و دقت زیاد،  کرده و 

کارها انجام می شود.
کرد:  خاطرنشان  پیش قدم  کاوه 
کسانی  خواهران  قسمت  در 
خوابگاه  در  اسکان  به  نیاز  که 
می توانند  دارند،  دانشجویی 
و  تکمیل  را  خوابگاه  درخواست 
بدون دغدغه وارد خوابگاه شوند.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
کمبود  به  توجه  با  کازرون 
وسایل  فرسودگی  همچنین  و 
از  برخی  در  کودکان  بازی 
پارک های سطح شهر شهرداری 
به خرید و نصب  اقدام  کازرون 
کودکان  بازی  وسایل  ست  سه 
و  معلم  پارک  رفیع،  پارک  در 
پارک شقایق نموده که به زودی 
کودکان  بازی  وسایل  ست 

توسط  شقایق  پارک  به  مربوط 
واحد تأسیسات شهرداری نصب 

خواهد شد.
بهبود  به منظور  بازی  این وسایل 
فضاهای عمومی جهت تفریح و 
کردن  سپری  و  کودکان  بازی 
اوقات فراغت این عزیزان نصب 

 شده است.
تقاضا  عزیز  شهروندان  از  لذا 
داریم تا در حفظ و نگهداری این 

وسایل بازی کوشا باشند.

 تجمع مسالمت آمیز کامیون داران شهرستان کازرون 
در سندیکای کامیون داران

در مراسم روز ملی ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت؛

رونمایی از برنامه بلندمدت 10 ساله سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کازرون

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

FATF ریزش شدید قیمت دالر با تصویب لوایح مرتبط با

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

دیدار فرماندار شهرستان کازرون با مشاور وزیر احتمال سقوط آزاد قیمت ها در بازارهای طال، خودرو و مسکن
بهداشت و درمان

اجرای موزاییک فرش، رفوژ وسط و نصب پایه های 
روشنایی بلوار کوهنورد توسط شهرداری کازرون

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس خبر داد:
 موافقت با درخواست اسکان دانشجویان 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

تجهیز برخی از پارک های سطح شهر به وسایل 
بازی کودکان توسط شهرداری کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف 
10 فقره سرقت منزل و دستگیری 
3 نفر سارق در این شهرستان خبر 

داد.
در  عبادی نژاد  محمد  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
چند  پی  در  گفت:  پلیس،  خبری 
شهرستان  در  منزل  سرقت  فقره 
ویژه  به صورت  موضوع  کازرون، 
قرار  مأموران  کار  دستور  در 

گرفت.
عوامل  پیگیری  با  افزود:  وی 
و  اطالعاتی  اقدامات  و  تجسس 
و  مخبرین  منابع  به کارگیری  با 
مداربسته،  دوربین های  از  استفاده 
یکی از سارقین که خانم است را 

شناسایی و دستگیر کردند.
اظهار داشت:  سرهنگ عبادی نژاد 
در طی تحقیقات فنی و پلیسی، این 
سارق حرفه ای به 10 فقره سرقت 
دیگر  نفر  دو  همکاری  با  منزل 

اقرار کرد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: 
در  مأموران  شبانه روزی،  تالش  با 

هر  پلیسی،  موفق  عملیات  یک 
دستگیر  نیز  را  متهم  همدست  دو 

کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
بابیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه 
مسروقه  اقالم  تعدادی  متهمان 
ال سی دی،  دستگاه   2 ازجمله 
دستگاه   3 لپ تاپ،  دستگاه  یک 
ضبط صوت  دستگاه  یک  سشوار، 
شد،  کشف  طال  انگشتر  یک  و 
عنوان داشت: تحقیقات از سارقین 
احتمالی  سرقت های  کشف  برای 
شهروندان  و  دارد  ادامه  کماکان 
هرگونه موارد مشکوک را سریعًا 

به پلیس 110 اعالم کنند.

اداره  رئیس  کازرونی  زنگنه  ندا 
کازرون  شهرستان  کتابخانه های 
سازمان آتش نشانی،  در  با حضور 
و  ایمنی  ملی  روز  تبریک  ضمن 
سازمان،  کارکنان  به  آتش نشانی 
با مهدی صادق زاده رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی دیدار 

و گفت وگو کرد.
به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
کازرون،  شهر  اسالمی  شورای  و 
و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
ضمن  شهرداری  ایمنی  خدمات 
تقدیر از حضور و قدردانی رئیس 
شهرستان،  کتابخانه های  اداره 

اقدامات  خصوص  در  توضیحاتی 
در  آتش نشانی  در  شده  انجام 

بخش های مختلف ارائه کرد.
مهدی صادق زاده آمادگی سازمان 
فعالیت های  افزایش  جهت  را 
فرهنگی مشترک در مقوله ایمنی 
امیدواریم  گفت:  و  کرد  اعالم 
تولیدات  مناسب  تعامل  با  بتوانیم 
اولین  برای  را  مشترک  فرهنگی 
بار در سطح شهرستان داشته باشیم.
در این جلسه تعدادی فرم عضویت 
رایگان در کتابخانه های شهرستان 
کتابخانه ها  اداره  ریاست  سوی  از 
آتش نشانی  سازمان  کارکنان  به 

اهدا شد.

به  طلوع  هفته نامه  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان کازرون در دیدار چهره 
به چهره با داریوش دهقان جمعی 
حضور  با  کازرون  شهروندان  از 
در دفتر فرماندار به بیان مسائل و 

مشکالت خود پرداختند. 
کازرون  شهرستان  فرماندار 

به  توجه  با  مالقات ها  این  در 
دستورات  مردمی  درخواست های 
الزم را برای پیگیری امور و حل 

مشکالت مردم صادر کرد.
شایان ذکر است این مالقات ها در 
هر  ارباب رجوع  تکریم  راستای 
یکشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز 

و تا 14 بعدازظهر ادامه می یابد.

به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی شهرداری کازرون 
پلیس  تخلفات  واحد  مأموران 
ساختمانی،  به صورت شبانه روزی 
در حال گشت زنی در سطح شهر 
ساخت وسازها  روند  بر  و  هستند 
شهر  مختلف  قسمت های  در 
کازرون نظارت دارند و با هرگونه 
به طورجدی  غیرمجاز  ساخت وساز 

و قاطع برخورد می کنند.
افراد  برخی  محرم  ایام  با  همزمان 
سودجو از این موقعیت سوءاستفاده 
کرده و فرصت را مغتنم شمرده و 
بدون طی مراحل قانونی و بی اعتنا 
معیارهای شهرسازی  و  به ضوابط 
زمین های  کاربری  تغییر  به  اقدام 
ساخت وسازهای  و  کشاورزی 
جنوبی  قدس  خیابان  در  غیرمجاز 
زیر کانال بیات نموده بودند که با 
هوشیاری مأموران واحد اجرائیات 

ساختمانی  تخلفات  پلیس  و 
شهرداری کازرون شناسایی و پس 
از چند مورد تذکر شفاهی و کتبی 
همکاری  و  دادستان  دستور  با  و 
جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی 
ساخت وسازهای غیرمجاز تخریب 

گردید.
در  دیگر  افراد  برخی  همچنین 
به  اقدام  علی اکبر  میرزا  بند  تاالر 
گودبرداری و پی کنی کرده بودند 
که با هماهنگی دادستان و نیروی 
ساختمانی  پلیس  توسط  انتظامی 
پر  و  تخریب  کازرون  شهرداری 

شد.
ماده  اساس  بر  است  شایان ذکر 
مالکین  شهرداری ها  قانون   100
اراضی و امالک واقع در محدوده 
هر  از  قبل  آن  حریم  و  شهر 
اراضی  تفکیک  یا  عمرانی  اقدام 
می بایست  ساخت وساز  شروع  و 
نمایند،  اخذ  پروانه  شهرداری  از 
فردی  اگر  صورت  این  غیر  در 
ساخت وساز  به  اقدام  مالکی  یا 
شهرداری  نماید  غیرمجاز 
به طورجدی و قاطع بر اساس قانون 

برخورد خواهد کرد.

علی  امام  بیمارستان  بانکی  بدهی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  )ع( 
کازرون با مصوبه سازمان مرکزی 
کاهش  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

می یابد.
از  آنا  خبرگزاری  گزارش  به 
کازرون، محمدکاظم کاوه پیش قدم 
علی  امام  بیمارستان  جدید  رئیس 
نشستی  در  کازرون  واحد  )ع( 
متخصصان  از  جمعی  حضور  با 
پزشکی  امور  صاحب نظران  و 
اصلی  هدف  کرد:  اظهار  کازرون، 
از احداث بیمارستان امام علی )ع( 
و  درمان  بهداشت،  سطح  ارتقای 
و  منطقه  مردم  به  خدمت رسانی 
آموزش دانشجویان پزشکی و علوم 

پزشکی واحد کازرون است.

این  احداث  اینکه  بابیان  وی 
برای  زیادی  هزینه  بیمارستان 
همراه  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
داشته است، افزود: در مصوبه ای که 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  سوی  از 
بیمارستان  بانکی  بدهی  شد،  اعالم 
 ۱۲۰ به  ریال  میلیارد   ۲۹۰ مبلغ  از 

میلیارد ریال کاهش می یابد.
طهرانچی  محمدمهدی  دکتر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
احکامی،  صدور  با  به تازگی 
رئیس  پیش قدم  کاوه  محمدکاظم 
دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس و 
واحد  سرپرست  الوانی  جمال الدین 
کازرون را به عنوان اعضای کمیته 
عالی راه اندازی بیمارستان امام علی 

)ع( واحد کازرون منصوب کرد.

سارقان منزل در کازرون دستگیر شدند طی دیدار روسای اداره کتابخانه های شهرستان و 
سازمان آتش نشانی کازرون مطرح شد؛

لزوم افزایش فعالیت های فرهنگی 
در مقوله ایمنی

مالقات مردمی فرماندار شهرستان کازرون 
برگزار شد

 برخورد قاطع شهرداری کازرون
با ساخت وسازهای غیرمجاز

با مصوبه دانشگاه آزاد اسالمی؛
بدهی بیمارستان امام علی )ع( دانشگاه 

آزاد اسالمی کازرون کاهش می یابد


